Maringá (PR), 30 de novembro de 2020
Estimados(as)
Coordenador(a), Editor(a) de Periódico e Associados(as) da ANPAD.

A Diretoria de Comunicação e Publicações (DCP) da ANPAD, com o objetivo de auxiliar a
comunidade acadêmica vinculada aos Programas de Pós-Graduação associados, comunica o
lançamento do terceiro eiPub – eletronic information for Publishers, com o tema: Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda Global 2030 da Organização das Nações Unidas
(ONU).
Lançada em 2015, a Agenda Global visa estimular as pessoas e as organizações em diferentes países
a contribuírem de forma alinhada e estratégica com o alcance de 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), conforme indicados a seguir:
ODS 1 - Erradicação da pobreza - Erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares;
ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável - Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar,
melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável;
ODS 3 - Saúde e Bem-Estar - Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades;
ODS 4 - Educação de qualidade - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa,
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
ODS 5 - Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres;
ODS 6 - Água potável e saneamento - Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água
potável e do saneamento para todos;
ODS 7 - Energia limpa e acessível - Garantir o acesso a fontes de energia confiáveis, sustentáveis e
modernas para todos;
ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico inclusivo
e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos;
ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura - Construir infraestruturas resilientes, promover a
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;
ODS 10 - Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre
países;
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ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas,
seguras, resilientes e sustentáveis;
ODS 12 - Consumo e produção responsáveis - Garantir padrões de consumo e de produção
sustentáveis;
ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima - Adotar medidas urgentes para combater as
alterações climáticas e os seus impactos;
ODS 14 - Vida na água - Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável;
ODS 15 - Vida terrestre - Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos
solos e travar a perda da biodiversidade;
ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas a todos;
ODS 17 - Parcerias e meios de implementação - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a
parceria global para o desenvolvimento sustentável.
A vinculação e a possível orientação de ações de ensino, pesquisa e extensão relacionadas aos
ODS/ONU podem ampliar a visibilidade e difusão dos trabalhos realizados pela comunidade
acadêmica brasileira, bem como prospectar parcerias e ações de cooperação no âmbito
internacional. Somado a isso, tal vinculação dos ODS com as produções intelectuais de grupos de
pesquisa, Programas de Pós-Graduação (PPGs) e de Instituições de Ensino Superior (IESs) podem
aproximar pesquisadores e promover impactos para o desenvolvimento sustentável em diferentes
escalas territoriais.
Essa articulação pode fazer parte das ações de comunicação e de divulgação institucional dos PPGs
e das IESs para a sociedade conhecer mais o que está sendo feito no âmbito da pós-graduação em
nível local/regional com conexões com ações globais, tanto em termos de potencialidade quanto de
forma efetiva.
Neste contexto, a DCP/ANPAD lançou iniciativas relacionadas aos ODS/ONU a partir das atividades
realizadas durante o EnANPAD 2020 visando a geração de conteúdos para uso e aplicação da
comunidade acadêmica em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Assim como este eiPub, os
ODS foram vinculados com os indicados como melhores trabalhos de cada uma das 11 divisões
acadêmicas da ANPAD, e com os painéis principais do evento, cujas gravações foram autorizadas
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pelos palestrantes internacionais para ampla divulgação, as quais estão disponíveis no site da
ANPAD.
Além disso, os PPGs podem, por meio de suas IESs, serem signatários do Pacto Global da ONU e os
editores de periódicos podem aderir ao SDG Publishers Compact, um termo de compromisso em
prol do alcance dos ODS durante a década 2020-2030, lançado em parceria com a International

Publishers Association, conforme divulgação realizada pela ONU.
Neste sentido, compartilhem essas informações em suas IESs e em suas redes sociais.
Destacamos que todas edições da série eiPub 2020 estão disponíveis na seção Informativo do site
da ANPAD. Os eiPubs e as iniciativas da DCP/ANPAD buscam contribuir com os ODS 4 - Educação
de qualidade, ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e ODS 17 - Parcerias e meios de
implementação.
Seguimos à disposição e nos despedimos com os melhores cumprimentos.

Magnus Emmendoerfer
Diretor de Comunicação e Publicações –

Pro tempore
DCP / ANPAD

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - CNPJ 42.595.652/0001-66
Av. Pedro Taques, 294, Maringá, PR – CEP: 87030-008
(44) 3354-8545 | 98826-2467 | secretaria@anpad.org.br | www.anpad.org.br

